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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Roestomvormer

Roestomvorming en coating in één proces

WEICON Roestomvormer dient voor het effectief neutraliseren van
roest op verroeste ijzer- en staaloppervlakken.

Roestomvormer stopt het corrosie proces betrouwbaar en
biedt daarmee een bruikbare ondergrond voor verdere
oppervlakkencoatings.

Door zijn speciale formule dringt Roestomvormer de roest binnen
en vormt, door middel van een chemisch proces, de ijzeroxide om
in een stabiele zwarte beschermlaag.

Roestomvormer kan gebruikt worden op alle roestoppervlakken,
zoals op machines en installaties, agrarische machines alsook
gemotoriseerde voertuigen.

technische gegevens

Basis melkzuren

Geur Bijna geurloos

Kleur melkig

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kenmerken Roestomvorming en coating in één proces

Temperatuursbestendigheid -30 tot +80 (-22 tot +176 °F) °C

PH-waarde 2.5

Oppervlakken voorbehandeling
De ondergrond moet droog, schoon en vrij van stof, olie of vet
zijn. Losse roest-, vet-, vuil- en verfresiduen met behulp van een
staalborstel, schuurschijven enz. verwijderen. Schuurstof van het
oppervlak met onze WEICON Reinigerspray S verwijderen.

Opslag
In originele verpakking gesloten houden. Beschermen voor direct
zonlicht en vorst. De bewaartemperatuur moet tussen de 5 °C en
+15 °C liggen. Bewaar de verpakking op een koele, droge en goed
geventileerde plek.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
15152001 Roestomvormer 1 kg
15152005 Roestomvormer 5 kg
15152010 Roestomvormer 10 kg
15152028 Roestomvormer 28 kg

Accessoire:
15810001 Vullingsteunen/adapter voor WDS 400,
15811002 Spuit-set met 4 spuitkoppen,
15811400 Druklucht Spray Systeem WSD 400,
15831001 Doseerpomp voor kanister,
15841500 Pompverstuiver WPS 1500 met EPDM-

afdichtingen, 1,5 L
15841501 Lange spuitmond 30 cm met sproeikop,
15842001 Handsproeier, 500 ml


